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kazeta

SUNRACE CS-MX8 BLACK
Po boku dvou komponentových gigantů 

s „S“ v názvu, Shimana a Sramu, se o místo 
na slunci pere řada alternativních výrobců. 
Jedním z nich je i Sunrace, jehož zajímavou 
kazetu CS-MX8 v ceně 1469 Kč jsme testovali 
v černém provedení (v nabídce je i stříbrné) 
a  s  jedenáctipastorkovým ozubením v  roz-
sahu 11–40 (11/13/15/17/19/21/24/28/
32/36/40, zuby mají náběhy Fluid Drive 
Plus pro snadné řazení). Navážili jsme mu 
402 g včetně závěrné matice. Krásně červe-
né, jako je i červený hliníkový unašeč (pas-
torky jsou ocelové). Tahle kazeta umí grave-
lu dodat šmrnc.

Nejprve trocha teoretického porovnání. 
Shimano nenabízí speciální kazety pro gra-
vel, využívá bikové a silniční. Model XT je ve 
stejném rozsahu jako Sunrace o pár gramů 
těžší a  za pastorkem s  24 zuby má kombi-
naci 27/31/35/40, tedy o  zub posunutou 

níže. Ultegra z podobné kategorie končí nej-
větším pastorkem s  32 zuby. Sram potom 
v  11rychlostním provedení nabídne kazety 
v rozsahu 11–36 nebo 11–42, zde porovná-
ní skladby nedává smysl, hmotnostně je ale 
v podobné cenové kategorii také o něco výše 
než Sunrace.

Test kazety jsme začali s řetězem Shimano 
a  ani s  přibývajícími kilometry jsme nepo-
střehli rozdíl ve funkci. Řazení bylo snadné 
a  rychlé, řetěz okamžitě měnil pozici obě-
ma směry, po přehození kol (silniční/gravel 
pláště) s  kazetou Shimano nebylo potřeba 
žádné seřizování. Tady těžko lze vznést při-
pomínku. Jediný nedostatek byl kosmetic-
ký, a  sice rychlá ztráta černého povrchu, 
který řetěz v  kontaktních místech snadno 
obrousí. Více než tisíc kilometrů však ne-
přineslo známky opotřebení materiálu, to je 
mnohem důležitější.

Zajímavá ale byla právě o  jeden zub po-
sunutá velikost čtyř největších pastorků, 
oproti Shimanu se zmenšil skok mezi dvě-
ma nejlehčími, což je v  kopcovitém terénu 
příjemné.

Po několika stech kilometrech došlo na 
výměnu řetězu za taktéž testovaný zlatý 
KMC. Platilo výše uvedené, pouze v  něko-
lika situacích náhlé potřeby přeřadit ve vý-
jezdu v plném tahu na nejlehčí dva pastorky 
jsme občas zaznamenali drobné zaváhání. 
Těžko ale říci, vinou kterého komponentu 
tomu tak bylo.

Sunrace tedy podle nás předkládá při 
výměně kazety velmi zajímavou alternati-
vu, které rozhodně není proč se po funkční 
stránce bát.

plus
poměr ceny a hmotnosti, 
zajímavý design, plně funkční 
řazení bez problémů, menší 
odstup mezi dvěma nejlehčími 
pastorky

minus
rychlé obroušení černé 
povrchové úpravy z kontaktních 
ploch s řetězem

řetěz

KMC X11 EL
Chcete-li své kolo trochu designově po-

škádlit, můžete tak učinit kupříkladu zlatou 
verzí řetězu KMC X11 EL (dále v nabídce čer-
ná a stříbrná). Určený je pro jedenáctirych-
lostní systémy, slibuje kompatibilitu s „vel-
kým triem“ Shimano, Sram i  Campagnolo, 
dodáván je v délce 118 článků včetně rych-
lospojky za cenu 1290 Kč a  navážili jsme 
mu 241 g. K té dopomohly vedle materiálu 
i duté čepy a odlehčené destičky.

Řetěz jsme testovali již od zimy, zažil tedy 
různé, i  náročné blátivé či naopak prašné 

podmínky, ale také na zkoušku dvě kaze-
ty – Shimano XT a Sunrace (viz druhý test). 
Po celou dobu testu byl jeho chod podobně 
přesný a tichý, jako tomu bylo s řetězem Shi-
mano. Pár výjimečných zaváhání při řazení 
v plném tahu na nejlehčích dvou pastorcích 
jsme zmínili u kazety, ale tady je těžké sou-
dit, z čeho přesně vycházela, nevytýkáme je 
proto ani řetězu, ani kazetě.

Titan-nitridová povrchová úprava je vel-
mi kvalitní, stálá, zlato neztrácí lesk, když 
jsme řetěz po mokré vyjížďce ještě týž den 

nepromazali, neobjevila se ani stopa po rzi. 
A nejspíš se tato úprava také podílí na velmi 
slušné výdrži řetězu. Po zhruba tisícovce ki-
lometrů můžeme podle průběžných měření 
říci, že výdrží se KMC zařadí mezi solidní dr-
žáky bez ohledu na použité odlehčení.

Zůstává tedy jediné, zásadní rozhodnu-
tí, které je na vás, a to zda vynaložit za sice 
nádherný šperk, ale funkčně podobný do-
stupnějším modelům citelně větší částku.

Připravil: Rudolf Hronza

plus
poutavý design a technické 
zpracování, kvalitní průběh 
řazení i tichý provoz, odolnost 
povrchové úpravy

minus
vyšší cena


